
Regulamin konkursu historycznego i plastycznego na temat
„100. rocznica „Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, bitwy pod

Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udziału w tych
wydarzeniach jaślan i ludzi związanych z regionem”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Cele konkursu:  - edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do
swojej  Wielkiej  i  Małej  Ojczyzny, -  rozbudzanie  twórczej  inwencji  i  kreatywności  dzieci
i młodzieży, -  rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i historycznych uczniów,
-  rozwijanie zainteresowań dziejami swojego Narodu, Państwa, Regionu i Miasta, zwłaszcza
z  początku  XX w.  w okresie  „drogi  do  Niepodległości  i  obrony Niepodległości  Polski,”
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu
Miasta Jasła, jest również otwarty dla osób dorosłych.

Zasady konkursu i kryteria oceniania prac:

PRACE PLASTYCZNE

 technika plastyczna dowolna (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, flamastrami, kolaż
z pominięciem materiałów sypkich, itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu,

 Format pracy – maksymalny A3,
 każda  praca  powinna  zawierać  opis  (na  odwrocie  pracy): imię,  nazwisko,  

wiek ucznia, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i e-mail, 
 prace oceniane będą przez niezależne Jury,
 kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne, zgodność

z faktami historycznymi,
 prace  należy  dostarczyć  do  12  października  2020  r. do  biura  Stowarzyszenia

Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, ul. Śniadeckich 15, 38-200 Jasło. Kontakt
tel. 505 661 224. 

 Wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  połowie  października  -  o  miejscu  i  czasie
podsumowania konkursu jego laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

PRACE HISTORYCZNE

 Praca pisemna (docenione zostaną dołączone fotografie oraz wykaz źródeł) o objętości do
10 stron formatu A4 o tematyce zgodnej z tytułem konkursu,

 Format pracy – A4,
 każda  praca  powinna  zawierać  opis  (na  odwrocie  pracy): imię,  nazwisko,  

wiek ucznia, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i e-mail, 
 prace oceniane będą przez niezależne Jury,
 kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu oraz zgodność z faktami historycznymi,
 prace należy dostarczyć do 12 października 2020 r. do biura Stowarzyszenia Miłośników

Jasła i Regionu Jasielskiego, ul. Śniadeckich 15, 38-200 Jasło. Kontakt tel. 505 661 224. 
 Wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  połowie  października  -  o  miejscu  i  czasie

podsumowania konkursu jego laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.



Komisja konkursowa powołana przez  Prezesa  SMJiRJ  dokona oceny prac w pięciu
kategoriach:

– uczniowie szkoły podstawowej z klas I-III,  - uczniowie szkoły podstawowej z  klas
IV-V,  -  uczniowie  szkoły  podstawowej  z  klas  VI-VIII,  -  uczniowie  szkół
ponadpodstawowych, - osoby dorosłe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

– prace nie będą zwracane,
– Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej 

prasie, na stronie internetowej SMJiRJ oraz eksponowane na wystawach,  z podaniem 
imienia i nazwiska autora,

– prosimy nie oprawiać prac,
– uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,
– decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna,
– najciekawsze i najlepsze prace będą przedstawione na okolicznościowej wystawie.

Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  oraz
z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska) zgodnie
z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).  Ze
zgłoszeniem pracy należy złożyć pisemną zgodę rodziców niepełnoletniego Uczestnika
lub  zgodę  Uczestnika  dorosłego  na  wykorzystanie  w  celach  konkursowych  danych
osobowych  i wizerunku.

Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  realizacji  zadania  publicznego  pt.  „Jaślanie
pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków
budżetu Miasta Jasła.

Poniżej załączamy kartę zgłoszenia pracy konkursowej.



Karta zgłoszenia pracy konkursowej

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………..

Kategoria wiekowa:  ………………………………………………...................................

Klasa i szkoła oraz telefon kontaktowy placówki: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu Uczestnika lub jego Rodzica:  ………………………………………………..

E-mail Uczestnika lub jego Rodzica:  ……………………………………………………..

Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  oraz
z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska) zgodnie
z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).  Ze
zgłoszeniem  pracy  należy  złożyć  pisemną  zgodę  rodziców  na  wykorzystanie  danych
osobowych  i wizerunku dziecka.

                                     Zgoda Rodziców Uczestnika Niepełnoletniego

W związku z uczestnictwem mojego dziecka ………………………………………………
w konkursie plastycznym i historycznym „100. rocznica „Bitwy Warszawskiej - Cudu
nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej oraz udziału
w  tych  wydarzeniach  jaślan  i  ludzi  związanych  z  regionem”  organizowanym  przez
Stowarzyszenie  Miłośników  Jasła  i  Regionu  Jasielskiego  wyrażamy  zgodę  na
wykorzystanie danych osobowych  i wizerunku naszego dziecka.

Jasło, dnia …………………..                                       Czytelny podpis Rodzica:

                                                                           ……………………………………………..

                                                 Zgoda Dorosłego Uczestnika

W  związku  z  moim  uczestnictwem  w  konkursie  plastycznym  i  historycznym  „100.
rocznica „Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej
wojny polsko-bolszewickiej oraz udziału w tych wydarzeniach jaślan i ludzi związanych
z  regionem”  organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Miłośników  Jasła  i  Regionu
Jasielskiego wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych  i wizerunku.

Jasło, dnia …………………..                           Czytelny podpis Dorosłego Uczestnika:

                                                                           ……………………………………………..


